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Esperanto en la Normala Ler
nejo

Kiel ni parolis en nia lasta numero, la 31- 
an de Marto okazis en la Normala Lernejo su
kcesa parolado farita de 1’klera ĵ irnalisto Me
deiros e Albuquerque, kun la ĉeesto de dro 
Manoel Cicero, direktoro de 1’ Publika Ins
truado, kaj de dro Ignacio Amaral, direktoro 
de la Lernejo.

Por direkti kurson de Esperanto en tiu 
Lernejo estis elektita dro Joao B. Mello e Souza, 
Ia sekretario de B. L. E., kiu ĝin malfermis 
en la monato Junio, antaŭ granda ĉeestantaro.

En la kurso enskribiĝis ĉirkaŭ .60 lernan
tinoj .

Esperanto inter blinduloj

La 20 an de Aŭgusto efektiviĝis kun so
leno en la lernejo por blinduloj «Instituto 
Benjamin Constant» la malfermo de kurso de 
Esperanto permesita de la Ministro de 1’In- 
ternaj Aferoj.

Prezidis la malferman kunsidon sro kolo
nelo Jesuino de Meilo, direktoro de ^Instituto.

Faris belegan paroladon dro E. Backheu- 
scr, honora prezidanto de Brazila Ligo kaj de 
Brazila Klubo «Esperanto», kiu montris la 
simplecon kaj la utilecon de la helpa lingvo.

Poste parolis la klera profesoro de 1’Ins- 
tituto, sro Francisco Almeida Junior, blindulo 
kaj malnova esperantisto, kiu estis elektita de 
Brazila Klubo «Esperanto» por direkti la kur
son. .
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Fraŭlino Yrany Baggi de Araujo kaj sro 
Couto Fernandes deklamis poeziojn, kiuj el
montris al la granda ĉeestantaro la belsonecon 
de Esperanto.

Kolonelo Jesuino de Meilo, per belaj fra
zoj, faris alvokon al la gelernantoj por ke ili 
lernu tiun lingvon, tiel simplan, kiel belso
nan .

Antaŭ kaj post la kunsido aŭdiĝis belaj 
muzikaĵoj luditaj de la gelernantoj, sub la 
lerta direktado de dro João Ignacio da Fon
seca.

La kurso funkcias dufoje ĉiusemajne.

Verkaro de Zamenhof
Jen citas la listo de la verkaro de nia karmemora 

Majstro :
Lingvo Internacia de dro. Esperanto. 1887. 
fundamento de, Esperanto. Gramatiko, Ekzercaro, 

Universala Vortaro, tradukita en pli ol dek lingvojn
Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto.
Georgo Dandin, triakta komedio, de Molière. 
Hamleto, kvinakta tragedio, de Shakespeare.
Ifi genio en 'Paurido, kvinakta dramo de Goethe.
La Predikanto, libro el «La Biblio».
La Psalmaroj libro el «La Biblio».
La Sentencoj de Salomono, libro el «La Biblio».
La Rabistcj kvinakta dramo, de Schiller.
La Virineto de Maro. fabelo de Andersen.
Marta, rakonto de Eliza Orzesko.
La Revizoro, kvinakta komedio, di Gogol.
Proverbaro Esperanta, laŭ la verko «Frazeologio 

rusa-pola-franca-germana» de M. E. Zamenhof.
Kongresaj Paroladoj.
Lingvaj Respondoj.
La Batalo de Vvivo, originalá verko de Dichens.
Genezo, libro el «La Biblio».
Deklaracio pri Homaranismo.
Kr^m tio aperis en «La Revuo» kelkaj malgrandaj 

tradukaĵoj.
Preskaŭ Ĉiuj verkoj estis eldonitaj Ĉĵ la pariza fir

no Hachette & Comp.

SALJ DADO
(Marcionillo Maciel)

Kiam la unuan fojon (en epoko tiel mal
proksima— diras legendo — ke oni ne povas 
ĝin determini) Amo kunigis per siaj ligiloj 
du homajn estaĵojn, Foresto, feino kiu tiam 
intencis Amon superi kaj senutiligi liajn klo
podojn por la tera harmonio — almetante sin 
inter la du estaĵoj, kies korojn la malgrandeta 
dio estis varmiginta, ŝi ordonis, ke ili di
siĝu.

Foresto pensis, ke tiamaniere ŝi detruos 
la nevideblajn kaj misterajn ligilojn, per kiuj 
Amo ilin unuigis.

Kiam alproksimiĝis la ekstrema horo de 
la disiro, la du malfeliĉuloj, kiuj nur ĝojon 
estis trovintaj en la obeo al Amo, ekploris 
maldolĉe kaj plendis pri sia malfeliĉo.

Iliajn ploron kaj ekĝemojn Zefiro alportis 
al oreloj de Amo, kiu rapidis helpi la geaman
tojn-

— Kia malfeliĉo vin vundis ? li deman
dis.

— Bedaŭrindaj ni estas, Amo !
Ve ! Foresto diskonigos nin tuj, ili res

pondis, kaj poste, ĉiu murmuretis sian plen
don :

— Li iros tiel inalproksimen, ke eĉ Zefiro 
ne alportos al miaj oreloj la sonon de lia 
voĉo !

A

— Si iros tiel malproksimen, ke eĉ Zefiro 
ne povos alporti al mi la bonodoron de ŝiaj 

!

— Kaj dum tiom da tempo, kiom sufiĉos 
por ke en mia koro estingiĝu la lumo, kiu lu
migas ĝin, veninta de liaj okuloj ’

Kaj tiel longe, ke malaperos de mia 
animo la postsignoj de ŝiaj kisoj !

Amo ekmeditis. Li ne povis nuligi la or
donojn de sia malamikino : por tio ne sufiĉas 
lia povo . Sed estas permesite al li serĉi aliajn 
rimedojn por senvalorigi la agadon de Foresto 
kaj malhelpi ŝin atingi la deziratan celon. Kaj 
li parolis :

— Mi povis enkonduki en viajn korojn la 
senton, kiu kunligas vin. Nun mi kondukos 
alian flanken de ĝi, kiu zorgos kaj fortikos 
ĝin, permesante, ke vi iru disen ne forge
sante unu la alian.

Tiu nova sento subtenos en via koro, ho ! 
filino, la rigardlumon de via amato kaj ĉe viaj 
oreloj murmuros senĉese la karesemajn kaj 
pasiajn frazojn, kiujn vi aŭdis de li. Kaj en 
via animo, ho ! filo, ĝi konservos la postsig
nojn de la kisoj, kiujn vi ricevis de via ama
tino, kaj ilia do-ĉeco estos persistema sur viaj 
lipoj, kiel ĉirkaŭ vi estos neŝanĝiĝema la bo
nodoro de ŝiaj haroj.

Vi povas obei la ordonojn de Foresto : 
Saldado restados en la koro de vi anibi ŭ, el
vokante la figuron de 1’ forestulo.

Kaj tiel estis ; sed en Saŭdado kunfan
diĝis la maldolĉego de la larmoj, kiuj naskis 
ŝin, kaj la malgajeco de 1' momento, en kiu 
ŝi estis kreita.

Esperantigis

Paulino Santiago.

(Maceió — Alagoas)
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LA VJERO
(Jan Kolldr)

Frato, ne ektimu, se aperas
Kun terur-minacoj la Envi’.
Al la Ver’ fidela estu vi,
A

Gia forto ĉion ajn superas.

Ne treinas la Vero, se koleras
Eĉ la tuta homa mond’ je ĝi ;
Eĉ persekutate de la kri’ 
Insultanta, ĝi ne malesperas.

Ver’ al Liban-cedroj similiĝas :
Per la enblovantaj ventoj nur
Gia agrabla odor’ vastiĝas.

A

Gia kor’ martnor’, la lango glavo 
Estas, mont’ la brust’, la mano tur’, 
La piedo — peza rok’ de 1’ pravo.

(El la ĉeĥa lingvo tradukis

Francisco V. Loren z.

MIA AVINO
(Luiz Iglesias Filho)

(11 jara knabeto)

Tiel maljuna estas 1’aminda 
Kara avino.. . Sulkojn la aĝo 
Ĉizis sur sia bela vizaĝo, 
Si forte tremas, ho kompatinda !

Kiel la neĝo, la blankaj haroj 
Brilas sur ŝia kapo tremanta, 
Kaj ŝia forto jam ekmortanta 
Ne kontraŭstaras al multaj jaroj.

Tradukis 
A. M.

(El «Mignon» semajna revueto por infa
noj.)

La rido kaj Ia larmo
(Coelho Netto)

—Mi estas la larmo.
—Kion vi faras?
—Mi transportas la kormalĝojojn en la 

abismon cle 1 forgeso. Ali estas kiel rivero, 
kiu Huadas al la maro, kunportante vel
kintajn foliojn. Kaj vi?

—Mi estas la rido. i
—Kion vi faras?
—Mi iluminas la vivon.
—Vi estas la morto. Via lampo estas la 

kranio, sur kiu vi restas eterne. Ali estas 
la vivo. . |

—Kial ?

O
- Tial ke, estante efemera mi brilas 

kaj pasas. La kranio ne ploras ĉar ne ekzis
tas doloro en la morto.

—Se estas tiel, la rido estas eterna, ĉar 
ĝi sin tenas floriĝinta, eĉ en la tombo.

—Eterna, kiel la iluzio, ĝardeno neek
zistanta, kiel tamen ĉiuj iras deŝiri la 
'Esperon.

Tradukis, X.
(El Esperanta Legolibieto}

Diploma de Professor 

(Programma de grammatica} 
Alphabeto, pronuncia e accento tonico.

2* Artigo definido e seu emprego. Elisio.
3* Substantivo : generos, numeros e casos. Ob

servação sobre os nomes proprios.
3. — Objecto directo e indirecto. Accusativo de

pois de kici. Apposição.
3 Accusativo de direcção. Accusativo de cla

reza. )
6* Adjectivo qualificativo. Adjectivo empregado 

substantivamente. Korma adverbial do adjectivo. 
Graus de comparação.
* Pronomes pessoaes. Observação a cerca de

£/í> e oru,*  Maneira de traduzir a variação pronomi
nal o.

Adjectivos e pronomes possessivos. Emprego 
do possessivo sia. O possessivo em uma proposição 
de participio ou de infinito.

Numeraes cardinaes e ordinaes. Modo de 
contar as horas. Emprego da preposição cfa.

1'L - Numeros fraccionarios, múltiplos, collecti vos 
e destributivos.

11. Adjectivos e pronomes demonstrativos, in
definidos, relativos e interrogativos.

í?Uddro das palavras simples; sua formação.
13«— Verbo : tempos simples. Modelo de con

jugação na voz activa.
Verbo : tempos compostos na voz activa. 
Verbo : voz passiva.

^2’ eibo : emprego dos modos e tempos. * 
Participios substantivos, adjectivos e advér

bios. Formas em ata e :7a.
18._ Verbos impessoaesepronominaes. Verbos in- 

choativos, frequentativos e reiiterativos.
Advérbios simples e derivados. Gráus de 

comparação dos advérbios. Negação. Interrogação di
recta e indirecta.

20. Pieposição. Emprego do accusativo substi- 
uindo unia preposição. Preposições que podem pre

ceder o infinito.
21. — Emprego geral do accusativo.

~ Conjuncção. Interjeição. Differentes manei
ras de traduzir que. Ordem das palavras. Pontuação.

~ aniilia de palavras. Palavras compostas.
— Palavras derivadas. Prefixos.

Prefixos bo, dis, ek, eks. ge, mai. re. 
^0.— Suffixos.
27.— Snflixos «Z, in, id, an, ist, eslr, ĉ/, nj. 
-8. - Suffixos cj. ej. uj. ing, ar, er, ism.
-9.— Suffixos ec, ei>, et, a<:, em, ebl, ind.
30.— Suffixos ad, ig, iĝ,um.

Nota Sempre que fõr possível, o candidato de*  
verá exemplificar as suas exposições.
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FRAZEOLOGIO - PROVERBARO
Esperanta - Portugala

El Proverbaro de dro E- E. Zamenhof

Kolektis A. Couto Fernandes

1. Al la afero !
2. Aŭ ĉio, aŭ nenio.
3. Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.

4. Ludo aparte, kaj afero aparte.

5. Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste de
ziras, sed jam ne retrovas.

6. Esti inter martelo kaj amboso.

7. Aliaj tempoj, aliaj moroj.
8. En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia

ni trabon ne vidas.
9. Ne ŝovu la nazon en fremdan vazon. Zor

gu . vian metion kaj ne miksu vin en 
alian.

10. Donado de almozoj, neniam malriĉigas.
Almozoj ne malriĉigas.

11. Pli bona amiko intima, ol parenco mal
proksima.

12. Amikon montras malfeliĉo.
13. Homo proponas, Dio disponas.
14. Kiu ĉasas du leporojn, kaptas neniun.

15. Kiu tro multe deziras, nenion akiras.
16. Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion,

kion li ne volas.
17. Beleco logas, virto apogas.

18. Plej bona gvidilo estas la lango. Peto kaj
demando kondukas tra 1’ tuta mondo.

19. Kien kudrilo iras, tien fadenon ĝi tiras.
20. Hundo bonrasa estas bona por ĉaso.

21. Plej juna katido musojn jam pelas.

22. Se Dio ne volas, sanktuloj ne helpos.
J

23. Kie dento doloras, tien iras la lango.
24. Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
25. Lupo dormanta ŝafon ne kaptas.
26. Por ebriulo ne ekzistas danĝero.

27. Kapuĉo monaĥon ne faras.

1. Mãos á obra !
2. Ou tudo, ou nada.
3. Não vendas a pelle do urso antes de ma-

tal-o.
4. Cada cousa a seu tempo. Dous proveitos

não cabem num sacco.
5. Quem não quer quando póde, não poderá

quando quizer.
6. Estar entre a cruz e a calderinha. Estar

entre a espada e a parede. Estar entre 
o martello e a bigorna.

7. O’ tempos, ó costumes !
8. Vemos um argueiro no olho do vizinho e

não vemos uma trave no nosso.
9. Não se metia onde não é chamado. Não

se metta a taralhão. Não metta a fouce 
em seara alheia.

10. Quem dá ao pobre empresta a Deus.

11. Mais vale um amigo intimo, que um pa
rente afastado.

12. O amigo se conhece na adversidade.
13. O homem põe e Deus dispõe.
14. Não se correm duas lebres a um tempo.

Dous proveitos não cabem num sacco.
15. Quem tudó quer, tudo perde.
16. Quem diz o que quer, ouve o que não

quer.
17. Belleza sem virtude, rosa sem cheiro. For

mosura sem virtude é flor sem perfume.
18. Quem tem boca vae a Roma.

*
19. A agulha puxa a linha.
20. Cão de raça caça. Mulher e cão de caça

procura pela raça.
2) . Filho de peixe sabe nadar. Filho de peixe 

é peixinho. Filho de gato, mata rato.
22. Quando Deus não quer, Santos não ro

gam.
23. Bate a lingua, aonde dóe o dente.
24. Maior bemaventurança é dar que receber.
25. Rapoza que dorme não apanha gallinhas.
26. Ao menino e ao borracho põe-lhes Deus

a mão por baixo.
27. O habito não faz o monge.
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28. Esti en sia elemento.

29. Ne ekzistas regulo sen escepto.
30. La tempo venos, ni ĉion komprenos.
31. Kiu vivos, tiu vidos.
32. Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.

33. Pli facile estas malbonon eviti, ol korekti.
34. En buŝo Biblio, en koro malpio.

35. Popolo diras, Dio diras.
36. Inter faro kaj rakonto staras meze granda

monto. De parolo ĝis faro estas tre mal
proksime. Paroloj kaj faroj estas mal
samaj aferoj.

37. Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne
bolos.

38. Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
39. Ne ĉiam estas sankta Johano.

40. For de 1’okuloj, for de la koro.

41. Facile estas danci, se la feliĉo kantas.
42. Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.
43. Pagi sen partopreno por fremda festeno.
44. Mi lavas al mi la manojn.
45. Grandaj malbonoj—grandaj rimedoj.
46. Ciu havas sian propran guston. Ciu havas

sian guston. En ĉiu brusto estas sia 
gusto.

47. Pri gustoj oni diskuti ne devas.
48. De la manoj ĝis lipoj la sup’ elverŝiĝis.

Inter la mano ĝis la buŝo ofte disverŝi
ĝas la supo.

49. Forĝu feron dum ĝi estas varmega.

50. Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
51. Mono perdita, nenio perdita, — honoro

perdita, ĉio perdita.
52. Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.

53. Se vi faros vin ŝafo, la lupoj vin manĝos.

54. Inter la blinduloj reĝis la strabuloj.

55. Infano ne krias, patrino ne scias. Kiu ne
petas,tiu ne ricevas.

56. Kiom da kapoj, tiom da opinioj. En ĉiu
kranio regas aparta opinio.

57. Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
58. Unueco donas fortecon.

59. Oni perfidon prenas, sed perfidulon abo
menas.

60. Pli da okuloj, pli da certeco.

(Daŭrigas)

28. Estar em seu elemento. Estar como o
peixe n’agua.

29. Não ha regra sem excepção.
30. O tempo é mestre de tudo,
31. Quem viver, verá.
32. Quem não arrisca,não petisca. Quem nun

ca arriscou, nunca perdeu nem ganhou.
33. Mais vale prevenir que remediar.
34. Bocca de mel, coração de fei. Contas na

mão, demonio no coração.
35. Voz do povo, voz de Deus.
36. Do dizer ao fazer, vae muita differença.

Do dito ao feito, vae grande differença.

37. Palavras não adubam sopa.

38. Nem todos os dias ha carne gorda.
39. Nem todo dia é dia santo. Nem todo dia

é feriado.
40. Longe da vista, longe do oração. O que

olhos não veem coração não sente.
41. Bem baila a quem a fortuna faz o som.
42. Em brigas de irmãos, não mettasas mãos.
43. Pagar o pato.
44. Lavo as mãos.
45. Para grandes males, grandes remedios.
46. Cada um tem seu gosto.

47. Em questão de gosto, não lia disputa.
48. Da mão á boca, se perde a sopa.

49. Malhe o ferro emquanto está quente. Em-
quanto ha vento molha-se a vela.

50. Deus dá o frio conforme a roupa.
51. Quem perde só o dinheiro, não se perde

por inteiro.
52. Uma ovelha ruim deita um rebanho a

perder.
53. Quem ovelha se faz, o lobo o come. Quem

se faz mel, as moscas o comem.
54. Na terra de cégos, quem tem um olho é

rei.
55. Quem não chora, não mama.

56. Tantas cabeças, quantas sentenças.

57. Estar em Roma e não vêr o Papa.
58. À união faz a força. Sejamos unidos e se

remos fortes.
59. Préza-se a traição e detesta-se o traidor.

60. Dons olhos enxergam mais que um só.
Mais véem quatro olhos que dous.

(Continua)
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KRONIKO
Pará.—Belém. Dro Nuno Baena daŭrigas 

aperigi informojn kaj artikolojn pri kaj por 
Esperanto en la fako malfermita de 1’ ĵurnalo 
«Estado do Pará». Li nun direktas kursojn en 
«Seminario» kaj en «Lernejo Baena» kaj per 
korespondado.

Alagoas. — Maceió. La gazeto «Py- 
rausta» publikigis artikolon pri dro Zamenhof 
ilustritan per lia portreto.

Sergipe.— Aracajŭ. Ciuj ĵurnaloj ape
rigis la portreton de nia karega Majstro kaj 
artikolojn pri lia trofrua morto. En la lasta 
numero de la 1’ revuo de Historia kaj Geografia 
Instituto, kies dro Zamenhof estis honora ano, 
oni vidas en la «saŭdada paĝo»,, dediĉata al la 
mortintoj, unualoke lian nomon.

Bahia.— S. Salvador. Estas nun tie nia 
fervorega samideano Carlos Vellozo, kiu klo
podas por vekria dormantajn esperantistojn.

S. Catharina.— Laguna. Bona artikolo 
de sro A. F. Gomes pri la morto de Zamenhof 
en la urnalo «O Albôr», sub la titolo «La 
morto de bonfarinto».

RioGrande do Sui. — Cachoeira. «O 
Brazil Philatelico», kies direktoro estas nia 
malnova samideanoBenjaminCamosato, parolis 
pri nia glora mortinto.

. Rio de Janeiro.—La 2a de Junio okazis 
la 6a parolado de 1’ serio organizita de «Virina 
Klubo». Parolis dro. Antonio Arêa Mourinho. 
Dum la monato Junio kaj Julio malfermiĝis 
kursoj de Esperanto en la Normala Lernejo, 
sub la gvidado de dro João B. Mello e Souza, 
1*  sekretario de B. L. E. kaj en la jengj pu
blikaj lernejoj : Gonçalves Dias, Visconde de 
Ouro Preto kaj Ramiz Galvão, kies profesoroj 
estas sroj : Julio Cezar Mello e Souza, Alberto 
Couto Fernandes e Alipio Dorea.

Sro Odilio Pinto, Ia sekretario de Bra
zila Klubo «Esperanto», malfermis alian kur
son en ĝia sidejo.

«O Batalhador» skribis artikolon pri la 
kursoj en la publikaj lernejoj kaj faris alvo
kon al la instruistaro pri la tuja neceso de la 
lernado de 1’ helpajnternacia lingvo.

«O Propedêutico» kaj «Revista Popular» 
publikigis artikolojn pri la malapero de Zame
nhof kaj lian portreton.

La regularo de «Circulo Espirita Carita» 
(strato Voluntários da Patria, 8) enhavas arti
kolon pri la starigo de kurso de Esperanto en 
ĝia sidejo.

«Papelaria Confiança», strato Andradas 
71, disdonis al siaj klientoj, kiel memoraĵon, 
poŝtkarton kun la portreto de dro Zamenhof.

La vespera ĵurnalo «A Rua» publikigis 
intervjuon kun dro Mendes de Aguiar, tre ko
nata profesoro de latina lingvo, montrantan 
ke tiu ĉi estos la estonta internacia lingvo.

Post kelkaj tagoj la sama ĵurnalo aperi
gis intervjuon kun dro E. Backheuser, kiu 
pruvis ke tio ne estas ebla kaj diris ke nur Es
peranto povos okupi tiun rolon, ĉar ĝi estas 
neŭtrala lingvo kaj tre facila por ĉiuj popoloj.

— La 6 an de Aŭgusto okazis en la sidejo 
de Brazila Ligo kunveno de «Virina Klubo», 
dum kiu estis elektita la jena estraro : Prez. 
— Sino Adelina Lopes Vieira ; vicprez.— Sino 
Dioguina Chalréo Corrêa ; unua sek.— fino 
Yrany Baggi de Araujo ; dua sek.— fino Ro- 
mancina Calmon kaj kas.— sino Orizaba Gui
marães.

Laŭ propono de fino Julia Fernandes, estis 
aprobita bedaŭra voĉdono pro la morto de Za
menhof.

La klubo faris mondonacon al Brazila 
Ligo Esperantista kaj Rifuĝejo N.S. Pompeia.

— Brazila Klubo «Esperanto» daŭrigas 
kunveni ĉiumonate.

— La 20 an de Augusto efektiviĝis la mal
fermo de kurso de Esperanto, kun permeso de 
la Ministro de d’ Internaj Aferoj, en la lernejo 
por blindulo «Instituto Benjamin Constant».

Prezidis la kunveno sro kolonelo Jesuino 
de Meilo kaj parolis dro E. Backheuser kaj 
sro Francisco Almeida Junior, profesoro de 
l’kurso.

Belaj muzikaĵoj aŭdiĝis dum la kunveno.

A.C. F.

HUMOR AJO l

"Neŭtrala," (Vera /okazintajo) »— Post 
malgranda familia disputo*  la patro deman
das la M-jaran Friĉjon : * Ĉu vi ne helpas 
min?”i—Friĉjlo rigardas malkaŝe unue la' 
patron, poste la panjon.—”Nu, diris panjo, 
vi lielpds al mi, Friĉjo, ĉu ne?”—<Frjôjk> 
(ŝanoeliĝiante) post profunda ĝemo: :”Mi res
tas neŭtrala, P’

Nova gazeto ricevita

SKANDINAVA ESPERANTISTO. Mo
kata organo de la Skandinava Esperantmo- 

vado en Norda Ameriko. Skandinava Espe
ranto Instituto. Rockford, 111. U. S. A. N. 
Abonprezo: Nenio.



BRAZILA ESPERANTISTO 7

O Esperanto no Estrangeiro
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Inglaterra.—Áí>n<zr«.—Sob os aŭspicios da “Sen
dependa Esperantista Komitato”, realizou-se um con
gresso de esperantistas londrinos. O congresso teve 
inicio com a sessão annual da Federação Esperan
tista de Londres. 200 meninos aprendem o Esperanto 
na escola de Lancashire, cidade de Eccles.

Continua a propaganda tio Sr. Marshall acerca da 
adopção do Esperanto nas relações commerciaes. Em 
mais de 40 jornaes têm sido publicados ultimamente 
bons artigos em prol do Esperanto, entre os quaes 
se destacam o "Daily Sketch”, ”Evening News," 
"Labour Leader” ”The Daily Chronicle”, „Public 
Opinion", etc.

O Coronel John Pollen fez um discurso a respeito da 
"Russia e a Lingua Commercial" deante de uma 
grande assistência presidida pelo Sr. Charles wa- 
keifeld, Prefeito de Londres.

Russia— Petrogrado.—Senhonta Goldberg presi-

esforços do 
para espe

ob l de o grupo esperantista organizado no Instituto Psy- 
lo | cho-Neurologico. Esse grupo conta 57 membros.

! Momoto.—La Ondo de Esperanto” publica uma
■ tno | estatística do movimento esperantista durante o an
on I no findo. No jornal "Medicina Revuo" os drs. N. A. 

I&3 i Kabanov e K ,L. Shidlovska dirigem uma secção de 
oiq propaganda de. Esperanto. Devido aos 
.ial
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Sr. Jaroshenko organizou-se um curso 
rantistas cégos.

Odessa. As autoridades pedagógicas 
a adopção do ensino do Esperanto nas escolas (publicas 
do districto de Odessa.

Tiflis. Com a permiseeão do Inspecfor das escoias 
publicas, inauguraram-se cursos de Esperanto na 
escola de guarda-livros, aos quaes assistem 70 alumnos 
de ambos os sexos.

Os cursos da Escola de Medicina, em que se acham
u matriculados 40 estudantes de ambos os sexos, são 

2i'i ib dirigidos pelo Sr. A. Fisher.
,’J Ufá.— Com a acquiescencia do Director da So-
,b úo ciedade Pedagógica Familiar restabeleceram-se cursos

' de Esperanto, aos quaes assistem 30 alumnos, qua- 
iĵ ia si todos professores publicos .

Hollanda.—Em Breda, Rosendan], Utrerht Wor- 
rn merveer, Amsterdam, Dordrecht, 'Arnhom continua 

ritori activamente propaganda.
I Harderwyk. Continuam com regular frequência 
>os cursos de Esperanto. Para mais intensificar a pro-
ipaganda foi inaugurado um grupo cuja divisa é — 

m/ '"Amikeco .Frateco’’—, que conta já 23 membros.
i Ali (‘inaIlita. Leipzig. Pelos serviços prestados
bdurante a guerra por intermedio do Esperanto, o 
IGoverno da Saxonia concedeu ao samideano pro- 

op.e Ifessor Paulo B-nneman a Sachsiche Kriegs verdien- 
^-ckkrenz (cruz saxonia de merito de guerra).

França. A Cruz Vermelha, reconhecendo o 
n Tiugrande auxilio que lhe presta o Esperanto na sua 

obra philantropica, continua a usal-o profusamente 
por intermedio dos guias do capitão Bayol.

Suissa. Na Assembléa annual do Congresso 
Socialista Suisse, foi proposta e acceita a adopção 
do Esperanto para a intercommunicação dos so
cialistis suissos que falam linguas differentes.

Neuchátel. No conselho deste cantão, um dos con
selheiros propoz a obrigatoriedade do ensino do Es
peranto nos programma.-? das escolas publicas. Essa 
proposta obteve 27 vot^s a favor e 29 votos contra, 
o que indica a forte sympathia de que goza o Es
peranto e o seu triumpho proximo.

Após o congreseo da S. E. 3. appareceram fmuitoa 
artigos a favor do Esperanto em variaa gazetas, 
entre as quaes se destacam : ,,Feuille d’avis de Neu- 
châtel”, Suisse Liberale, Tribun de Lausanne, Bas- 
ter, Nachrichten, Journal de Genève, Gazette de 
Lausanne, Bund, L’Inpartial, etc.

Portugal. Continua activamento a propaganda 
Na 1.» pagina do „Jornal do Commercio e daa Co
lonias", o Sr. Saldanha Carreira dirige a aecção 
de propaganda do Esperanto. Os artigos dessa eecção 
são publicados em portuguez e Esperanto.

A gazeta ,,Jovem Luso” inaugurou uma (aecção 
de propaganda do Esperanto, a cargo do Sr. B. 
Martins de Almeida.

Cuba. — A propaganda na ,,pérola das Antilhaa 
,,vai ee desenvolvendo prodigiosamente, sendo attes- 
tado brilhante desse movimento o periodico Lati
namerika Esperantisto. A Sociedade Cubana 
para a propagando do Esperanto imprimiu uns bole
tins de propaganda para serem collocados dentro das 
cartas de firmas importantes que mantém grande cor
respondencia.

Tendo-se reunido em Habana o 2.° Congresso do 
Instituto Americano de Direito Internacional, /oi 
offerecido aos membros desse congresso, pela redac
ção do Latinamerika Esperantisto, um excel- 
lente trabalho a respeito do ,,Problema da Lingua no 
Direito Internacional”.

Republica Argentina. A propaganda con
tinua sem descanso. Appareceu o ,,Argentina Espe
rantisto", orgam offieial da "Argentina-Esperanto- 
Asocio”.. V

Tndia. rNo campo de internação dos allemães, em 
Ahmednagar foi organizado um curso de Esperanto, 
dirigido pelo Sr. E. Gruhike.

A. M.

Samideanoj, ne forgesu aligi 
al “Brazila Ligo Esperantisto".



8 BRAZILA' ESPERANTISTO

Bibliografio LIVROS
Ni ricevis kaj tre dankas :

LA VORT-STRUKTURO EN ESPE
RANTO. Raporto prezentita de sro Rene de 
Saussure, prezidanto de la Komisiono por la 
Vort-teorio, al Profesoro E. Boirac, prezidanto 
de la Akademio. Tiun ĉi tre interesan repor
ton ni disdonis al niaj legantoj.

PREĜOJ POR LA MEMBROJ DE LA 
EKLEZIA ESPERANTISTA LIGO, redakti
taj de tri liganoj. Prezo : 2 pencoj.

MALLONGA ORDO DE DISERVO ba
zita sur la preĝlibro de la Angla Eklezio. Kun
metita por la Eklezia Esperantista Ligo de 
Pastro J. C. Rust. Prezo : unu penco ; po 100 
ekzempleroj. Sin. 2. Aĉeteblaj de Pastro A. J. 
Ashley, Hon. Sek. de E. E. L., Fartiley. Tyas 
Vica rage, Huddersfiel-A nglujo.

KION BEZONAS ESPERANTO. Verki
ta de II. Sentis, scienca doktoro. Allie Fré- 
res, imprimeurs. 26. Cours de Sant-André. 
Grenoble. Francujo.

RIMARKOJ PRI LA SINTAXO DI 
VERBO EN ESPERANTO. Verkita de H. 
Sentis. Grenoble. Francujo.

KARAKTERO, laŭ Mr. J. M. van Sti- 
priaan Luiscius, advokato en Hago, 5? plivas
tigita kaj plibonigita eldono, tradukita laŭ la 
10*  eldono de 1’ nederlanda originalo. Prezo : 
0,200 Sm. J. L. Bruijn. Hago. Holando.

Na Papelaria Confiança, á rua dos Andradas 
n. 71, encontram-se á venda diversos livros 
em e sobre Esperanto, entre os quaes os se
guintes :

Curso Elementar de Esperanto, por 
M. Mendes e C. Fernandes (com o» • *
Esp. legolibreto)............................  l$500
Esperanta legolibreto................................. $500

Manfredo, drama poemo de Byron,
esperantigita de Dr. Venancio da Silva l$000

Parizina, poemo de Byron,esperan
tigita de Dr. Venancio da Silva............. $800

O Espeiauto. Conferencia do Dr. E.
Backheuser................................................... $500

Esperanto. Conferencia do Dr. An
tonio C. de Arruda Beltrão...................... $500

Vortaro Esp.-portugala, de Tobias
Leite............................................................... l$500

Diccionario Port-Esperanto, de To
bias Leite....................................................... 4$000
Guia de Conversação, de Tobias Leite. l$200

Chave de Esperanto.
Uma........... .................................. $100
Duzia.........................................  $800

fi PEDRA DO liflR
Korespondado

Sro Pastro SERISEV, Sino pastredzino 
Tatiano SIGAROVA kaj instruistino DOMI
NIKO IVASKOVA deziras korespondi per 
ilustritaj poŝtkartoj kun neeŭ'opaj gesami
deanoj. Adreso: — p. o. kosihinskoje, Bar- 
naula uezdo - Tomska gubernio - Siberio.

ASTRAĤAN (Rusi.) Spasskaia, SRO RU- 
KAVISNIKOV deziras interŝanĝi poŝtmark. 
kaj ilustr. poŝtk. kun ĉiuj, havas 6000 persajn 
kaj rusajn (inter ili 300 rus. militaj 1914 — 
1917) markojn. Francoj kaj angloj algluu milii 
— kaj de Ruĝa kruco markojn. Mi faros 
same.

Cooperativa Civil Predial

Casas em Prestações Raz;oaveis

O FUTURO DA FAMILIA

Séde:

RUA VISCONDE RIO BRANCO, 346
= NICTHERCY =

PEÇAM ESTATUTOS

A Brazila Ligo Esperantista está organizando um grande festival que 

se realisará no mez de Dezembro proximo futuro com o concurso de diversas 

associações desportivas.

No proximo numero daremos informações detalhadas.
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